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Breda, 19 maart 2019 

 

Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO 

 

Aan het college van B&W van Breda 

 

Onderwerp: Bedelende dak- en thuislozen krijgen tóch boete in Breda 

 

Geacht College, 

 

In tegenstelling tot wat u heeft toegezegd bij de invoering van het bedelverbod 14 

juni vorig jaar, zijn er tóch boetes uitgedeeld aan bedelende dak- en thuislozen in 

Breda. 

 

Om het bedelverbod waartegen veel weerstand kwam vanuit de stad goed te praten, 

zei het college dat dit instrument nodig was om Roemeense bendes aan te pakken.  

Bedelende dak- en thuislozen die al geen cent te makken hebben, zouden worden  

ontzien, was de toezegging.  

 

Dat werd recent nog eens bevestigd tijdens het bespreken van de APV (algemene 

plaatselijke verordening) in een beeldvormende sessie. Een ambtenaar zei hierbij 

onder het toeziend oog van wethouder Boaz Adank (VVD), dat er geen boetes zijn 

uitgedeeld in het kader van het bedelverbod.  

 

Na gesprekken met organisaties welke zich inzetten voor kwetsbare Bredanaars in 

de stad, blijkt nu dat dit wel degelijk het geval is. Wij willen weten van het college 

waarom de toezegging niet is nagekomen, waarom de raad recent nog verkeerd 

geïnformeerd is en of het college vanaf nu wel stopt met het uitdelen van boetes aan 

mensen, die bedelen vanwege een gebrek aan geld. 

 

1. hoeveel maal is er na 14 juni 2018 een waarschuwing gegeven door 

handhavers op het bedelverbod? 

a) Hoe vaak betrof het hier mensen uit andere streken welke met 

criminele activiteiten onze stad onveilig maakte? 

b) Hoe vaak betrof het hier mensen welke als kwetsbaar aan te 

merken zijn? 

c) Hoe vaak betrof het hier mensen welke bekend zijn binnen 

organisaties welke zich inzetten voor kwetsbare mensen? 



d) Hoeveel verschillende personen hebben 1 of meerdere 

waarschuwingen gekregen op het bedelverbod? (hoeveel 

waarschuwingen per persoon graag in cijfers) 

 

2. hoeveel maal is er na 14 juni 2018 een boete gegeven door handhavers op 

het bedelverbod? 

a) Hoe vaak betrof het hier mensen uit andere streken welke met 

criminele activiteiten onze stad onveilig maakte? 

b) Hoe vaak betrof het hier mensen welke als kwetsbaar aan te 

merken zijn? 

c) Hoe vaak betrof het hier mensen welke bekend zijn binnen 

organisaties welke zich inzetten voor kwetsbare mensen? 

d) Hoeveel verschillende personen hebben een of meerdere boetes 

gekregen op het bedelverbod? Hoeveel boetes per persoon waren 

dit? 

 

3. Hoeveel boetes vanwege het bedelverbod zijn er daadwerkelijk betaald, en 

welk bedrag staat er nog open? 

 

4. Wat maakt dat het college, in tegenstelling tot de toezeggingen op 14 juni 

2018, toch is gaan handhaven richting kwetsbare mensen, welke bedelen in 

onze stad? 

 

5. Wat maakt dat de ambtenaar aanwezig bij de recente sessie over de APV, 

aangaf dat er nog geen enkele keer is gehandhaafd op het bedelverbod? 

 

6. Wanneer staakt het college daadwerkelijk het handhaven op het bedelverbod 

richting kwetsbare mensen, zoals toegezegd op 14 juni 2018? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Inge Verdaasdonk   

Raadslid SP Breda 

 

 

  
 


